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Programma’s november - januari 

31/10 
Ben je bang van een trol? Kruip dan niet in hun hol, want ze eten hun buikjes 
vol! Kom zeker verkleed en oefen je beste kreet! 

14h-17h 
K&D: €0,50 

07/11 Haal jullie creativiteit maar boven voordat de trollen jullie komen beroven. 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

14/11 
Wauw, wie zijn die gekke kabouters, feeën en trollen die vandaag met ons 
komen dollen? 

14h – 17h 
K&D: €0,50 

21/11 
Welke fee, trol of kabouter heeft het gedaan? Waar is het gebeurd? Zet jullie 
beste speurneus op! Hopelijk wordt jullie speurtocht geen flop. 

14h – 17h 
K&D: €0,50 

28/11 

Deze ochtend kan je jouw dikste winterjas en stevige stapschoenen 
gebruiken, want we trekken het mooie Assebroek in tijdens de ochtenddauw. 

Hopelijk is het niet te koud! 😉  

06h30 – 09h 
K&D: €0,50 

05/12 
We verwachten een fantastische man, maar hij zal enkel komen als iedereen 
flink is geweest… Was jij afgelopen jaar zo wild als een beest? Zal Sinterklaas 
verschieten als hij in zijn groot boek leest? 

14h – 17h 
K&D: €0,50 

12/12 Scharen, papier en lijm, welkom op ons knutselfestijn. 
14h – 17h 

K&D: €0,50 

19/12 
Trollen kruipen in hun hollen, want de kerstman komt er aan. Misschien 
brengt hij wel een fee mee om de cadeautjes voor kleintjes en grootjes uit te 
delen. 

14h – 16h 

26/12 
Geniet van de mooie en gezellige kerstperiode, we zien elkaar binnen twee 
weken terug. 

/ 

02/01 
We wensen jullie een fantastisch, ongelooflijk, spectaculair en mooi 2021! Tot 
volgende week lieve Jongwelpen. 

/ 

09/01 Feest feest feest, maak dat je er bij bent geweest!  19h – 21h 

16/01 
Vandaag vieren we de verjaardag van Tabaqui en Mysa! Trek jullie mooiste 
outfit aan, kom zeker op tijd aan het lokaal staan en laat je vanavond 
helemaal gaan! 

19h – 21h 

23/01 
Sfeer en gezelligheid zijn vanavond een must terwijl we genieten van een 
filmpje in alle rust. Breng een warm dekentje mee, wij zorgen voor een 
snackje tijdens het kijken naar de tv. 

19h – 21h 

30/01 
Heb jij een goede strategie bedacht om de vlag van het andere team te 
stelen? Want vandaag gaan we een groot stratego-spel spelen. 

14h – 17h 
K&D: €0,50 

   



 

Lieve ouders en Jongwelpen 

Coronamaatregelen 

- Ouders dragen steeds een mondmasker bij het betreden van het terrein 

- Gelieve zo weinig/kort mogelijk rond te hangen op het terrein, we weten dat dit niet altijd even 

gemakkelijk is maar we willen het zo veilig mogelijk houden voor iedereen 

- Voelt uw kind zich wat minder goed of wat ziekjes, gelieve dan thuis te blijven 

Better be safe than sorry!  

Spaghetti take-away weekend (21/11 & 22/11) 

Ons geweldige ouderfeest krijgt dit jaar een ander jasje. Om de veiligheid voor iedereen te waarborgen, 

zijn we overgestapt naar een spaghetti take-away weekend. Op zaterdag 21 en zondag 22 november kan 

je heerlijke, versgemaakte spaghettisaus afhalen. Bestel zeker jouw portie en smul van onze -met liefde 

gemaakte- saus. Meer info en bestellen kan via de website. 

https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/ouderfeest-2020-take-away  

Uniform en speelkledij 

Het doet ons ongelooflijk veel deugd om te zien dat bijna alle Jongwelpen telkens hun scoutsuniform 

dragen! Ook dragen jullie speelkledij die tegen een stootje kan, ideaal voor een stoere Jongwelp. Graag 

zouden we willen vragen om gepaste kledij naargelang de weersomstandigheden te dragen. Een warme 

jas is de komende maanden zeker geen overbodige luxe. We gaan zoveel mogelijk proberen buiten te 

spelen en willen ons niet laten tegenhouden door de kou en regen. 

Start activiteit 

De komende maanden wijken sommige activiteiten af van de standaarduren. Bekijk dit dus zeker goed! 

Ook willen we nog eens vragen om zeker op tijd te komen, wij verliezen overbodige tijd omdat sommige 

Jongwelpen te laat komen. De drie uur activiteit die we hebben, willen we ten volle kunnen benutten 

toch? 😉  

https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/ouderfeest-2020-take-away

